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COVID-19 додаткова інформація: 16 березня, 2020 
 
Ми продовжуємо уважно відстежувати ситуацію, що пов'язана із COVID-19, у партнерстві з іншими 
шкільними округами, а також із місцевими та державними службовцями охорони здоров’я. В цей час 
усі школи округу San Juan Unified залишаються закритими до неділі, 12 квітня.  
 
Ми продовжимо щоденно інформувати вас про стан справ які стосуються цієї ситуації. Тим часом ми 
скористаємося цією можливістю, щоб відповісти на деякі запитання, які найчастіше виникали у сімей 
останніми днями: 

Як довго школи будуть закриті? 

Заплановано, що всі школи будуть закриті на період до закінчення весняних канікул. На цей час 
ми планується відкрити школи для учнів у понеділок, 13 квітня, якщо за цей час округ не 
отримає нових вказівок напряму від департаменту охорони здоров'я, державних чи урядових 
чиновників.  

 
Які заходи безпеки повинні вжити сім'ї під час закриття? 
Поки студенти та працівники знаходяться вдома, керівники департаменту охорони 
громадського здоров'я округу Сакраменто наголошують на важливості того, щоб усі 
дотримувалися відповідних заходів соціального дистанціювання (уникайте великого скупчення 
людей, якнайбільше залишаючись вдома, тощо). Це має вирішальне значення для 
уповільнення поширення вірусу. Будь ласка, відвідайте веб-сайт охорони здоров'я округу 
Сакраменто для отримання додаткової інформації за адресом http://covid19.saccounty.net.  
 
Чи повинні будуть учні довчатися влітку за цей період який вони пропустять?  
Враховуючи ступінь тяжкості та масштабів цієї надзвичайної ситуації по всій Каліфорнії, ми 
очікуємо та чекаємо вказівки від штату для отримання конкретних інструкцій, включаючи 
пояснення відносного того чи повинні будуть учні навчатись додатковий час влітку або 
заповняти прохання про звільнення від продовженого навчання.. 
 
Чи буде  надане харчування дітям які отримували сніданки та обіди у школах?  
San Juan Unified буде надавати харчування для сімей, обід та сніданок (з розрахунку на 
наступний день) ви можете прийти за їжею або під’їхати до пункту видачі на автомобілі для 
дітей віком від 18 років і менше. Ми почнемо надавати харчові пакети у вівторок, 17 березня, у 
27 школах з 11:30 до 12:30. Харчування продовжиться до п’ятниці, 3 квітня, щоденно з 
понеділка по п’ятницю в наступних школах:  
 
Carmichael 

• Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane 
• Carmichael Elementary, 6141 Sutter Ave. 

http://covid19.saccounty.net./


• Charles Peck Elementary, 6230 Rutland Dr. 
• Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave. 
• John Barrett Middle, 4243 Barrett Road 
• Starr King K-8, 4848 Cottage Way 

Citrus Heights 

• Arlington Heights Elementary, 6401 Trenton Way 
• Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr. 
• Grand Oaks Elementary, 7901 Rosswood Dr. 
• Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr. 
• Lichen K-8, 8319 Lichen Dr. 
• Mariposa Avenue Elementary, 7940 Mariposa Ave. 
• San Juan High, 7551 Greenback Lane 
• Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr. 

Fair Oaks 

• Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way 
• Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr. 

Orangevale 

• Ottomon Way Elementary, 9460 Ottomon Way 

Sacramento 

• Cottage Elementary, 2221 Morse Ave. 
• Del Paso Manor Elementary, 2700 Maryal Dr. 
• Dyer-Kelly Elementary, 3101 Bell St. 
• El Camino Fundamental High, 4300 El Camino Ave. 
• Greer Elementary, 1300 Bell St. 
• Howe Avenue Elementary, 2404 Howe Ave. 
• Mira Loma High, 4000 Edison Ave. 
• Pasadena Avenue Elementary, 4330 Pasadena Ave. 
• Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way 
• Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave. 

Харчування буде доступне безкоштовно для всіх дітей та підлітків віком від 18 років і молодші, 

незалежно від того, яку школу діти відвідують. Не потрібно оформляти ніяких додаткових 

документів. Діти повинні бути присутніми для того, щоб отримати їжу. Харчування буде надано 

виходячи з кількості присутніх дітей. 

Ця програма призначена виключно для того щоб забрати їжу, їжу не буде споживатися на території 

школи. Ми закликаємо сім’ї продовжувати проявляти активність у зниженні ризику COVID-19, не 



збираючись масово на шкільному майданчику та використовувати соціальне дистанціювання 

серед дітей та дорослих після отримання їжі. 

 
Я не отримаю повідомлень із округу (текст, email, телефон, тощо). Що робити?  
Ми використовуємо нашу систему сповіщень, щоб інформувати сім'ї та працівників про важливі 
оновлення що пов’язані із закриттям школи. Ви можете знайти інструкції щодо оновлення і як 
налагодити нашу систему повідомлень за адресою www.sanjuan.edu/MyNotifications.  
 
Чи існує дистанційне навчання або інша допомога що доступна для студентів під час закриття 
шкіл? 
На кожному шкільному сайті буде створено документ, із інформацію про те, як практично 
спілкуватися з працівниками під час закриття шкіл. Ця інформація буде надана батькам та 
учням пізніше цього тижня. Ми цінуємо ваше терпіння, у час коли персонал працює над 
впровадженням віртуальних робочих годин. 
Крім того, на кожному шкільному веб-сайті буде представлений список ресурсів для онлайн-
навчання, які також будуть доступні для того щоб продовжити навчання на час закриття шкіл. 
Відвідайте www.sanjuan.edu/onlineenrichment щоб отримати повний перелік.  
Ми не будемо на цьому етапі змушувати студентів виконувати будь-які завдання. Наша мета - 
надати віртуальні уроки для студентів для підтримки їх знань.  
 
Яка буде допомога для учнів спеціальної освіти? 
Виконавчий наказ губернатора від 13 березня доручає відповідний інстанціям створити до 
вівторка, 17 березня, докладні кроки щоб забезпечити студентам із обмеженими 
можливостями отримання безкоштовної та відповідної програми навчання відповідно до вимог 
державного та федерального закону. Більш детальна інформація буде надана після того, як 
округ отримає остаточні розпоряджень від штатних установ.  
 
Які тестування проводить штат?  
Враховуючи ступінь тяжкості та масштабів цієї надзвичайної ситуації по всій Каліфорнії, ми 
очікуємо вказівок від державних установ найближчим часом.  

Ми розуміємо, що закриття шкіл буде важким завданням для багатьох сімей, і тому ми цінуємо ваше 
терпіння і співпрацю, оскільки ми допомагаємо забезпечити безпеку і добробут наших студентів і 
ваших сімей в цілому.  

 

http://www.sanjuan.edu/MyNotifications
http://www.sanjuan.edu/onlineenrichment

